
Jokainen ihminen 
tekee vuodessa noin  

1 000 liikkumista  
koskevaa valintaa.  

Työmatka on  
yksi niistä.

Jokainen ihminen 
tekee vuodessa noin  

1 000 liikkumista  
koskevaa valintaa.  

Miten sinä 
valitset?

OTA ASKEL  
HYVÄÄN LIIKKUMISEEN 
 HYVINKÄÄLLÄ 



HYVINKÄÄLLÄ ASUTAAN LÄHELLÄ 
      80 % hyvinkääläisistä asuu enintään kolmen kilometrin etäisyydellä keskustasta
      52 % hyvinkääläisten tekemistä matkoista on alle kolme kilometriä 
      54 % kaikista hyvinkääläisten tekemistä automatkoista on alle viisi kilometriä
      84 % hyvinkääläisistä asuu alle 400 m päässä paikallisliikenteen bussipysäkistä
     Silti 54 %  kaikista hyvinkääläisten matkoista tehdään henkilöautolla, 24 % kävellen, 
       14 % polkupyörällä ja vain 8 % joukkoliikenteellä  
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40 min
12 min
10 min

0,33 €
1 €

230 g

165 kcal
95 kcal

25 kcal
15 kcal

620 g

1,49 €

7+3 min

0 €

0 g     Autolla kuluvaan matka-aikaan on laskettu ajoon  
 kuuluvan ajan lisäksi pysäköintiin ja kävelyyn  
 kuluva aika (3 min) 

    Auton kustannus laskettu kilometrikorvauksen 
mukaan 0,45 €/km (sisältää polttoaine-,  
ylläpito- ja hankintakustannukset) 

    Bussin kustannus laskettu jakamalla  
kuukausilipun hinta keskimääräisellä  
matkustusmäärällä 42 matkaa kuukaudessa 

    Pyöräilyn kustannukset laskettu kilometri- 
korvauksen mukaan 0,10 €/km

0 g

MATKAVERTAILU 
Esimerkkimatka Hyvinkäällä: sairaala–rautatieasema 3,3 km



VALITSE VIISAASTI
Liikkumalla jalan, pyörällä ja bussilla säästät rahaa, 
ylläpidät terveyttä, saastutat vähemmän ja teet 
asuinympäristöstäsi viihtyisämmän.

Valitse siis liikkumistapasi viisaasti!

Autolla ajettaessa 
ensimmäiset viisi 

kilometriä ovat kaikkein 
saastuttavimmat ja 

vievät eniten 
polttoainetta. Omin voimin 

liikkuminen on 
täynnä elämyksiä 

ja hyvää oloa.

Pyöräily ja kävely 
ovat Hyvinkäällä 

todellinen vaihtoehto 
arkiliikkumiseen! 

Milloin sinä viimeksi 
pyöräilit?

Polkaise keskustaan! 
Pyörä on kätevä ja usein 

nopein tapa liikkua 
kaupunkiliikenteessä!

Valitse kulkutapasi 
tarpeen mukaan – älä  

vanhasta tottumuksesta. 
Säästä autoasi matkoihin, 

joilla todella 
tarvitset sitä!



LIIKKUMALLA TERVEYTTÄ
Jo puoli tuntia liikuntaa päivässä ylläpitää ja edistää terveyttä. 
Päivän liikunta-annos voi koostua useammasta  vähintään 
10 minuutin jaksosta. Kävelemällä tai pyöräilemällä työmatkat 
saat päivän puolituntisen täyteen jo työmatka-aikana ja 
työpäivän päätteeksi jää aikaa muuhun vapaa-ajan viettoon. 
Kaupan päälle saat virkeän olon ja hyvän mielen.

Liikuntaa harrastamattomilla elintasosairauksien riski on 
noin 30–100 % suurempi kuin liikkujilla ja itsenäisen 
selviytymisen menetys tapahtuu noin 10–20 vuotta aiemmin.

JO PUOLI TUNTIA KÄVELLEN 
TAI PYÖRÄILLEN:
      pitää yllä fyysistä kuntoa ja 

edistää terveyttä
     auttaa painonhallinnassa
      parantaa unen saamista ja 

unen laatua
     lievittää stressiä

KÄTEVÄSTI BUSSILLA 
JA JUNALLA

Junalla pääset Hyvinkäältä Helsingin ja Riihimäen 
suuntiin kaksi kertaa tunnissa. Asemalla on paljon 
ilmaisia pysäköintipaikkoja sekä pyörille että 
autoille. Juna-aikataulut löytyvät VR:n sivuilta 
www.vr.fi.

Hyvinkäällä bussilla matkustaminen on helppoa ja 
halpaa. Paikallisliikenteen kausi- ja matkakortit voit 
ostaa ja ladata kaikissa paikallisliikenteen busseissa. 
Sinulle sopivan linjan ja aikataulun löydät Hyvinkään 
liikenteen sivuilta www.hyvinkaanliikenne.fi. Linja-
autojen seutuliikenteessä sinulla on käytettävissäsi 
Hyvinkää-Helsinki työmatkalippu, Keski-Uudenmaan 
seutulippu ja Riihimäen seutulippu. Lisätiedot 
Hyvinkään kaupungin joukkoliikennesivuilta  
www.hyvinkaa.fi/joukkoliikenne. Kuinka monta 

askelta sinulla on 
lähimmälle 

bussipysäkille?

Askel-hanke on saanut tukea osana valtakunnallista 
Liikenneviraston ja liikenne- ja viestintä-ministeriön 
rahoittamaa liikkumisen ohjauksen ohjelmaa 2010–2011.

Lisää tietoa viisaasta 
liikkumisesta Hyvinkäällä: 
www.hyvinkaa.fi/liikkumisenohjaus HYVINKÄÄN KAUPUNKI


